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Voorstel: 

1. Te besluiten tot vaststelling van de volgende gewijzigde verordening per 1-1-2012: 

• Toeslagenverordening 2012 

• Re-integratieverordening 2012 

• Maatregelverordening 2012 

• Antimisbruikverordening 2012 

• Verordening langdurigheidstoeslag 2012 
Onder gelijktijdige intrekking van de huidige toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2009, de 

participatieverordening, inwerking getreden per 1 oktober  2010, de maatregelverordening in werking 

getreden op 1-10-2009, de verordening Langdurigheidstoeslag 2009, en de antimisbruikverordening. 
2. Vast te stellen de Participatieverordening schoolgaande kinderen 2012.  

 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
Op 20 december 2011 heeft de 1

e
 kamer ingestemd met de aanscherpingen in de Wet werk en 

bijstand (WWB). Hierbij worden de verplichtingen voor bijstandsgerechtigden om werk te zoeken 
aangescherpt. Uitgangspunten van deze wetswijziging zijn: 

a. Grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de burger in zijn voorziening van het 
bestaan 

b. Versterking van het activerend karakter en vangnetfunctie van de WWB 
c. Aanscherping van de verplichtingen voor bijstandsgerechtigden 
d. Jongeren vallen door de wetswijziging voortaan onder het, verscherpte, WWB regime. 
e. Beperking van de doelgroep voor het gemeentelijk minimabeleid.  

Met deze aanscherping wordt benadrukt dat bijstand echt het laatste vangnet is. Zo gaat voor 
jongeren een wettelijke zoektijd naar werk van 4 weken gelden. 
Een andere belangrijke wijziging betreft het afschaffen van de bijstand voor inwonende meerderjarige 
kinderen en de ouders en invoering van de huishoud inkomenstoets (gezinstoets). 
Verder wordt de doelgroep voor minimabeleid beperkt tot de minima met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm. Dalfsen hanteerde overigens al de norm van 110%. 
Daarnaast is, naar aanleiding van de motie Spekman/Blanksma een verordeningsplicht opgenomen 
voor gemeenteraden ten aanzien van categoriale bijzondere bijstand voor huishoudens met 
schoolgaande kinderen. 
Deze wetswijziging en de hieruit voortvloeiende ontwikkelingen hebben gevolgen voor het 
gemeentelijk beleid. 

a. Door intrekking van de Wet investeren in jongeren (WIJ) vervalt dat onderdeel die in de 
diverse gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen. 

b. Door de herdefiniëring van leefvormen en de invoering van de huishoudtoets, ouders en 
meerderjarige thuiswonende kinderen hebben slechts een gezamenlijk recht, wordt de kring 
van rechthebbenden kleiner. Misdragingen van de een treft het gezamenlijk inkomen. Deze 
wijziging heeft gevolg voor het gemeentelijk toeslagenbeleid, het maatregelenbeleid en het 
minimabeleid. 

c. De nieuwe verplichtingen hebben gevolgen voor het re-integratiebeleid en het 
maatregelenbeleid. 

Naar aanleiding van de aanscherping Wet werk en bijstand zijn de huidige verordeningen op grond 
van de WWB  niet meer passend. Het is daarom noodzakelijk om deze aan te passen aan de 
gewijzigde wet. 
Overigens vindt er in gemeentelijk beleid, voor zover dat niet dwingend hoeft te worden gewijzigd als 
gevolg van deze aanscherping, geen wijzigingen plaats. Dit is in de lijn van het raadsdocument 2010 
waarin staat aangegeven dat de zwakkeren in de samenleving worden zoveel mogelijk worden 
ontzien. Onder “zwakkeren” wordt ondermeer verstaan degenen die het financieel moeilijk hebben. 
De cliëntenraad WWB kan zich vinden in de beleidsuitgangspunten zoals omschreven in de 
bijgevoegde toelichtende notitie.  
 
Beoogd effect: 
Met de voorgestelde wijzigingen van de bijgevoegde verordeningen en invoering van de verordeing 
participatie kinderen wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. 
 
Argumenten: 
1.1. Invoering van de gewijzigde verordeningen is wettelijk verplicht. 
Met de nu voorgestelde wijzigingen wordt voldaan aan de nieuwe regels zoals deze zijn vastgelegd in 
de wijzigingen van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in 
jongeren, gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroten van de eigen 
verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden. ( Aanscherping WWB) 
2.1 Invoering van participatieverordening schoolgaande kinderen is vanaf 1-1-2012 een wettelijke 
plicht. 
De gemeente is verplicht een nieuwe verordening in te voeren die de participatie van schoolgaande 
kinderen regelt. Op grond van deze verordening ontvangen minima, onder bepaalde voorwaarden, 
een bijdrage in de kosten die de tot hun gezin behorende kinderen maken voor sport, cultuur en / of 
schoolkosten. 
Het huidig categoriaal bijzondere bijstandsbeleid voor kinderen is een op een overgenomen in deze 
participatieverordening.  



   
  
 
 
 
  
 
Risico’s: 
Er zijn risico’s van onrechtmatige verstrekkingen. Op grond van de WWB kan de gemeente de ten 
onrechte verstrekte bijstand terugvorderen. 
 
Alternatieven: 
Er zijn geen alternatieven 
  
Financiële dekking: 
De aanscherping van de WWB gaat gepaard met een financiële korting.  
De invoering van de huishoudinkomenstoets, beperking verblijf in het buitenland en opheffen 
vrijstelling arbeidsplicht leveren besparingen op, aldus het Rijk.  
Deze besparingen worden verwerkt via de Rijksbijdrage voor het I-deel van de WWB en worden voor 
Dalfsen in 2012 geraamd op € 72.000 oplopend naar € 127.500 structureel vanaf 2013.  
Voor Dalfsen zal deze besparing ook doorwerken in de uitgaven zodat de financiële consequenties, 
naar verwachting, neutraal blijven. 
 
De besparing bij invoering “ normering inkomensgrens minimabeleid”  op 110% zijn door het Rijk 
gebudgetteerd op 40 miljoen.  
Het aandeel van Dalfsen hierin wordt geraamd op € 60.000.  Dalfsen werkt al volgens de  110% norm, 
zodat de besparing nadelig voor de gemeente uitpakt. 
De verwachting is dat  het nadelig effect binnen het huidige budget opgevangen kan worden.  
Indien noodzakelijk komen we bij de voorjaarsnota 2012 hier op terug. 
 
Communicatie: 
De huidige clienten zijn geinformeerd over deze wijzigingen. Nieuwe clienten worden, bij de intake van 
een aanvraag, op de gebruikelijke wijze geinformeerd. 
  
Vervolg: 
Met deze aanscherping wordt vooruitgelopen op de invoering van de Wet werken naar vermogen 
(WWnV) per 1 januari 2013. Met de WWnV ontstaat er een regeling voor iedereen met 
arbeidsvermogen die nu een beroep doen op de WWB/WIJ, de Wsw en de Wajong. De 
uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelegeving worden 
hierbij zoveel mogelijk gelijk getrokken. De WWnV heeft straks dezelfde uitkeringsvoorwaarden als de 
nu ‘ aangescherpte”  Wet werk en bijstand. 
  
Bijlagen: 

1. Toelichtende notitie 
2. Toeslagen verordening 2012 
3. Re-integratieverordening 2012 
4. Maatregelenverordening 2012 
5. Antimisbruikverordening 2012 
6. Participatieverordening schoolgaande kinderen 2012 

 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2012, nummer 4; 
 
overwegende dat  het noodzakelijk is de maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2009 aan te 
passen door de wetswijziging per 1 januari 2012 
 
gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet en op artikel 8 van de Wet werk en bijstand, de artikelen 
20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en de artikelen 20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen               

1. de volgende gewijzigde verordening per 1-1-2012: 

• Toeslagenverordening 2012 

• Re-integratieverordening 2012 

• Maatregelverordening 2012 

• Antimisbruikverordening 2012 

• Verordening langdurigheidstoeslag 2012 
Onder gelijktijdige intrekking van de huidige toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2009, de 

participatieverordening, inwerking getreden per 1 oktober  2010, de maatregelverordening in werking 

getreden op 1-10-2009, de verordening Langdurigheidstoeslag 2009, en de antimisbruikverordening. 
2. Vast te stellen de Participatieverordening schoolgaande kinderen 2012.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 februari 
2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


